REGULAMIN
KONKURSU LITERACKIEGO

„Legenda o mojej miejscowości”
ORGANIZATOR:
Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju
ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj
tel. / fax 84 686 27 33
email: sekretariat@muzeumbilgoraj.pl
TEMAT:
Tematem konkursu literackiego jest legenda związana z miejscowością znajdująca
się na terenie Powiatu Biłgorajskiego, w której mieszka uczestnik konkursu.
CEL:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspirowanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży.
Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej.
Odkrywanie i rozwijanie twórczych talentów literackich młodzieży, kształtowanie jej
gustów artystycznych oraz stwarzanie możliwości konfrontacji własnej twórczości
z utworami rówieśników.
Zwrócenie uwagi na staranność, poprawność stylistyczną i ortograficzną zredagowanej
wypowiedzi pisemnej.
Poznawanie własnej miejscowości.
Krzewienie kultury języka ojczystego.
Propagowanie walorów krajoznawczo-historycznych Powiatu Biłgorajskiego.
Kształtowanie postawy poszanowania historii i legend naszej „Małej Ojczyny”.
Stwarzanie uczestnikom konkursu możliwości prezentowania własnych uzdolnień.

UCZESTNICY:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) oraz szkół
średnich z terenu Powiatu Biłgorajskiego.

WARUNKI KONKURSU:
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Zadaniem każdego uczestnika jest poznanie od starszych mieszkańców swojej miejscowości
albo odszukanie w źródłach lub opracowaniach oraz napisanie legendy związanej
z miejscowością w której mieszka, znajdującą się w granicach administracyjnych Powiatu
Biłgorajskiego. Legenda może dotyczyć dowolnie wybranego aspektu związanego ze swoją

miejscowością (np.: nazwy miejscowości, okolicznych nazw fizjograficznych, zabytku,
zakątka przyrody, pomnika lub osób związanych z tą miejscowością). Praca konkursowa
powinna w ciekawy, oryginalny sposób łączyć fakty geograficzne lub historyczne z fikcją
literacką.
4. Praca nie może być wcześniej publikowana.
5. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu (maksymalnie 3
strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5) w wersji drukowanej oraz
elektronicznej. Prace należy przesłać obowiązkowo w dwóch wersjach.
6. Uczestnicy mają prawo do zgłoszenia jednej pracy konkursowej własnego autorstwa.
7. Prace będą oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Komisję, która
wyłoni laureatów konkursu, przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac.
8. Decyzja dotycząca oceny prac jest niepodważalna i ostateczna.
9. Komisja oceniać będzie:
a) zgodność tekstu z tematem konkursu,
b) stopień samodzielności,
c) poprawność formy literackiej,
d) indywidualizm i oryginalność ujęcia tematu,
e) poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną,
f) estetykę pracy,
g) prace oceniane będą jako legendy .
10. Prace z załączoną dokumentacją (załączniki nr 1) należy dostarczyć do Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87 lub nadesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera
(na koszt nadsyłającego) na adres: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju, ul. Kościuszki
87, 23-400 Biłgoraj. Wersja cyfrowa na adres: edukacja@muzeumbilgoraj.pl z dopiskiem:
„Legenda o mojej miejscowości”.
11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez autora zgody na przekazanie
organizatorom praw autorskich do celów publikacji i promocji. Przesłane prace przechodzą
na własność organizatora. Nagrodzone projekty mogą być wydrukowane i wykorzystane
przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
TERMINY
Termin nadsyłania prac do 13.09.2021 r. włącznie. Wyniki konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej muzeum i Facebooku do 01.10.2021 roku.

DANE OSOBOWE
1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000),
b. nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in.
w Internecie) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji
o miejscowości, w której mieszka i/lub o szkole, do której uczęszcza, w ramach promocji
Konkursu oraz działalności Organizatora.
2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem
zgłoszonej pracy konkursowej.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pan Tomasz Brytan, tel. 84 686 27 33
e-mail: edukacja@muzeumbilgoraj.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu Literackiego „Legenda o mojej miejscowości”

METRYCZKA
1. IMIĘ I NAZWISKO:………………………………………………………….................
2. MIEJSCOWOŚĆ: ……………………………………………………………..………...
3. KLASA:…………………………………………………………………........................
4. NAZWA SZKOŁY:…………………………………………………………………......

……………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………...................................

5. IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO LUB OPIEKUNA

PRAWNEGO: ..................................................................................................................
……………………………………………………………………...................................
Dane do kontaktu
nr telefonu: …………………………
email: ………………………………

6. IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA, POD KIERUNKIEM KTÓREGO ZOSTAŁA

WYKONANA PRACA ORAZ ADRES E–MAIL: .........................................................
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

KLAUZULA INFORMACYJNA

KONKURSU LITERACKIEGO
„Legenda o mojej miejscowości”

Organizatorem Konkurs jest Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
1. Administratorem danych osobowych jest: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej
w Biłgoraju, ul. Kościuszki 87, 23-400 Biłgoraj, tel. 84 686 27 33,
email: sekretariat@muzeumbilgoraj.pl .
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest w Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej, telefonicznie pod numerem 84 688 20 86 lub adresem
email: iod@bilgorajski.pl .
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu na podstawie art. 6
ust. 1 lit. a RODO., tj. zgoda.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane uczestników Konkursu, tj.: imię,
nazwisko oraz wizerunek będą zamieszczone na stronach Muzeum Ziemi
Biłgorajskiej w Biłgoraju w celu promocji Konkursu: http://muzeumbilgoraj.pl,
facebook.com/Muzeum-Ziemi-Biłgorajskiej .
5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania zgody lub przez
okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez
okres wskazany w przepisach prawa.
6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż podmioty upoważnione
na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi Administrator zawarł
umowy powierzenia.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji i promocji Konkursu,
organizowanego przez Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju.
8. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania,
usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

